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ele al~n~yor. X. bölümde askeri reformlara de~iniliyor. Ayn~~ ~ekilde donanman~n
yenilenmesi (XII. bölüm), idari, ekonomik ve sosyal reformlar (XIII. bölüm) ele
al~n~yor. XIV. bölümde yazar III. Selim devrini bat~ya aç~lan bir pencere olarak
de~erlendirmektedir. Kitab~n son bölümleri Imparatorlu~un parçalanmas~, eyaletlerdeki kar~~~kl~klar ve derebeylerinin ortaya ç~k~p kuvvetleni~i, Avrupa Devletlerinin yaratt~~~~do~u sorunu ve Osmanl~~ülkeleri üzerindeki nüfus mücadelelerini
ele al~yor. III üncü Selim devri gerici bir direni~~ve isyanla kapand~. S. Shaw,
belge ve orijinal eserlere dayanarak önemli bir hükümdar~n saltanat dönemini
ele almaktad~r.

Wien 1529 - Die erste Türkenbelagerung, Historisches Museum der
Stadt Wien, Hermann Böhlhaus, Wien, 1979. (A IV - 4227).
Viyana ~ehri Tarih Müzesinin bir sergi için haz~rlad~~~~bu edisyonda ~u makaleler yer almaktad~r: Günter Düriegl, ~lk Türk Ku~atmas~~ s. 7-34, Robert Waissenberger,
Reformasyonun ilk y~llar~nda Viyana'n~n dahili vaziyeti s. 35-46, Renata Kassal-Mikula,
~lk Türk Ku~atmas~~ s~ras~nda Viyana'da Resim, Mimari ve Pliistik Sanatlar~~ s. 47-58, Floridus Röhrig, 16. As~r ba~lar~nda Kilise s. 59-64, Karl Teply, Türk Efsanelerinde Viyana
(K~z~l) Alt~n Elmada Bulu~al~m s. 65-76, Adelbert Schusser, 1554-1556 da Viyana'da
Para I~leri, s. 77-82, Hans Bisanz, Olaydan Efsaneye Viyana 1529 s. 83-92, Markus
Köhbach, 1529 olay~n~n Ibrahim Peçevi'deki yaz~l~~~n~n Istvanfy'nin Osmanl~ca redaksiyonundaki durumunu, ele al~yor. s. 93-106, Ünsal Yücel, Türk silahlar~~ve harp tekni~i s. 107122, Wilhelm Hein'in Türk Seramik ve halt sanat~~s. 123-126, ve Yavuz Ercan'~n 15-16.
as~rda Osmanl~~ az~nl~klar~n~n durumu s. 127-159 üzerindeki makaleleri ile derleme
bitiyor.

The Ulemâ in Modern History "Asian and African Studies" ,
Israel Oriental Society, yol 7, 1971. Ed. Gabriel Baer, 275 sahife.
(A III - 5999).
Osmanl~~ Imparatorlu~unda uleman~ n durumu sadece klasik devir Islam devletlerinin ve toplumunun etüdüyle anla~~lacak gibi de~ildir. Uleman~ n gerek e~itim
gerek meslekteki terfi ve geçi~leri, bundan ba~ka bu s~n~f~n toplum ta~ ihinde oynad~~~~rol farkl~l~klar göstermektedir. Bu nedenle Osmanl~~ulemas~n~n bütün imparatorluk sath~ndaki durumunu ele alan monografik çal~~ malar konuyu anlamakta
yararl~~olmaktad~ r. Ismi geçen derlemede, Uriel Heyd'in ulema s~n~f~n~n alt tabaka
üyeleri ve seçkin grubun aras~ndaki farkl~l~~a i~aret eden yaz~s~ndan hareketle,
Avigdor Levy, II. Mahmut reformlar~~döneminde alt tabaka üyelerinin resmi politikaya kar~~t tutumlar~n~n geli~imini ele almaktad~ r. (s. 13-41) Gene Moshe Ma'oz
Suriye ~ehirlerindeki zengin uleman~ n durumunu ve bu reform döneminde bunlar~n
kitle ile çat~~mas~n~~ ele almaktad~r. (s. 77-88) Shahed ise M~s~r'daki uleman~n,
sosyal kökeni hakk~nda ba~l~ca Mubarak'~n "Khitat" eserine ba~vurarak yapt~~~~
ara~t~rmay~~sunuyor. Ona göre M~s~r ulemas~~ ço~unluk köy ve küçük ~ehir kökenlidir (s. 41-76).
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